"Desenrolem as faixas e deixem
que ele vá" - disse Jesus.
Quanta alegria! As lágrimas
se transformaram
em risos.

SIM!
Lázaro
saiu da
caverna
todo
enfaixa
do com
tiras de
pano VIVO!
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Jesus manteve a sua palavra.
Lázaro estava vivo novamente.
Somente o Filho de Deus
poderia dar vida a um
homem morto.

JESUS E
LÁZARO

Muitas pessoas que viram este milagre creram
em Jesus. Mas alguns foram contar o milagre
aos inimigos de Jesus, os líderes do Templo.
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Com inveja, eles planejaram matar Jesus. Quando
soube disso, Jesus sumiu por um tempo.
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'HXVVDEH TXHWHPRVIHLWRVFRLVDVUXLQVTXH
FKDPDPRVGHSHFDGR$SXQLomRSDUDRSHFDGR
p DPRUWH
'HXVDPDWDQWRYRFr TXHHOHHQYLRXVHX~QLFR
ILOKR-HVXVSDUDPRUUHUQDFUX]HSDJDUSHORV
QRVVRVSHFDGRV-HVXVYROWRXDYLYHU HIRLSDUD
VXDFDVDQRSDUDtVR

"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130

Português

Portuguese

Autorização: Você tem o diretio de copiar ou imprimir esta história,
desde que não seja comercializado.
Maria e Marta estavam
preocupadas. Lázaro, o
irmão delas, estava
muito doente. Elas
sabiam que ele
poderia morrer
em breve.

Elas enviaram
uma mensagem para
Jesus, pois sabiam
que ele amava esta
pequena família
de Betânia.

6HYRFrTXLVHUVHOLYUDUGHVHXVSHFDGRVGLJD
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PRUUHXSRUPLPHDJRUDYLYHGHQRYR3RUIDYRU
HQWUHHPPLQKDYLGDHSHUGRHPHXVSHFDGRV
SDUDTXHHXSRVVDWHUXPDYLGDQRYDHSRVVD
HVWDUFRP9RFrSDUDVHPSUH$PHP-RmR
/HLDD%tEOLDHIDOHFRP'HXVWRGRVRVGLDV
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Quando Jesus ficou sabendo da doença de Lázaro,
ele disse aos seus discípulos: "O resultado final
dessa doença não será a morte de Lázaro."

Jesus
esperou
mais dois dias
antes de ir à Betânia.
Então ele disse algo
que confundiu
seus discípulos:

Apesar de estar longe, Jesus sabia exatamente o
que iria acontecer com Lázaro.
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O que
estas palavras
queriam dizer?
O que Jesus
estava planejando?

Quando
Jesus chegou
em Betânia, Lázaro
já estava morto há
quatro dias.
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Marta acreditava
em Jesus. Ela sabia
que ele era o Filho
de Deus. Mas como
ele poderia ajudar
Lázaro?

Jesus disse para
Marta: "Eu sou a
ressurreição e a
vida. Quem crê
em mim, ainda que
morra, viverá."
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Jesus foi com as
pessoas até o túmulo.
Uma grande pedra
fechava a entrada.
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"Tirem a pedra!" ordenou Jesus. Marta
disse: "Senhor, ele está
cheirando mal, pois já
faz quatro dias que foi
sepultado!"
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Todos estavam tristes por causa da morte
de Lázaro. Maria estava chorando. As amigas
que tentavam confortá-la também choravam.
Jesus chorou também.
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Jesus gritou:
"Lázaro, venha para
fora!" As pessoas
devem ter fixado os
olhos para o túmulo.
Será que Jesus
poderia fazer um
homem morto reviver?

Jesus ordenou e um
homem tirou a pedra.
Então Jesus orou ao
Pai celestial. Jesus ia
realizar um milagre tão
grande que as pessoas
iam ver que ele foi
enviado por Deus.
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Marta foi se encontrar com Jesus. "O seu irmão
vai ressuscitar!" - disse Jesus. "Eu sei que ele
vai ressuscitar no último dia!" - respondeu Marta.

Seu corpo
estava enrolado
em panos dentro
de uma caverna,
usada como
túmulo.
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Ela pensou que teria que esperar até o fim
dos tempos para reencontrar o seu irmão.
Mas Jesus estava dizendo algo diferente.

"Lázaro
morreu, mas eu
estou alegre por
não ter estado lá
com ele, pois assim
vocês vão crer."
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